
L’Ajuntament de Torrefarrera tanca 
l’exercici 2011 amb un resultat positiu, un 
bene� ci de 
88.523€. Es 
tracta d’una 
dada econò-
mica accep-
table, tenint 
en compte 
que el nou 
equip de go-
vern només 
va gestionar 
mig any el pressupost i que l’any anterior 
(2010) el govern tripartit va perdre 266.405 
€. És un bon principi de la nostra proposta 
de fer més amb menys. I és que a la vista del 
que s’han reduït els ingressos és més desta-
cable el resultat obtingut. 
Com es pot comprovar, en tres anys els in-
gressos municipals s’han reduït a gairebé la 
meitat però, tot i això, l’any 2011 s’ha acon-
seguit que no hi hagi pèrdues.

Un fet que li dóna més rellevància a aquest 
resultat és quan tenim en compte quina 

part del pressupost es dedica a 
amortitzar deutes. Així, els anys 
2009 i 2010 es dedicava entorn a 
176.000 euros a amortitzar deu-
te, mentre que el passat 2011 
es va amortitzar 256.097€, ja 
que es va 
començar a 
amor titzar 
el crèdit sig-

nat l’any 2009 per pagar 
part del polígon, i que 
durant dos anys es va 
demanar tenir carència  
(no pagar amortització). 
Per tant, tot i amortitzar 
molt més, i en conse-
qüència, reduir més el deute, s’han obtingut 
resultats positius. 

A més, l’endeutament de l’Ajuntament ha 
començat a baixar, fet imprescindible de-
gut al cost que suposen els interessos. Així, 
el passat 2011 va reduir-se en 528.492,74€ 
l’endeutament municipal  (incloent Ajun-
tament i empresa municipal). Els principals 
motius de la reducció van ser l’augment de 

l’amortització i la 
reducció de pòlis-
ses de crèdit.
Tot i disminuir els 
ingressos i reduir 
l ’endeutament , 
l’Ajuntament ha 
estat capaç de tan-
car l’exercici amb 
bene� ci econò-
mic que demostra 

que, amb una bona gestió, es pot fer més 
amb menys.

Trencant la tendència dels últims cinc anys, en què es van augmen-
tar � ns a 19 vegades els diferents tributs municipals, la tasca feta 
per l’equip de govern ha evitat l’increment de taxes i impostos i, 
per tant, ha permès prendre mesures per ajudar als nostres con-
tribuents.
A la Llar d’Infants, tot i que la subvenció anual que aporta la Ge-
neralitat per cada alumne s’ha vist reduïda en 425€, l’Ajuntament 

no augmentarà aquest import als pares, sinó que serà absorbit 
pel consistori mitjançant estalvis en la gestió de la Llar i en di-
ferents partides.
A l’Escola Municipal de Música, que ha vist també reduïda 
la subvenció pública, també es mantenen les quotes i pel que 
fa a l’IBI tambe s’ha pogut aplicar una deducció a les famílies 
nombroses. 
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L’Ajuntament de Torrefarrera 
tanca el 2011 amb benefi cis

L’equip de govern evita l’augment de tributs

Exercici econòmic 

A més, l’endeutament de l’Ajuntament ha 

Amb l’esponsorització del Força Lleida, To-
rrefarrera estrena una nova imatge que serà 
l’eix de totes les accions per la promoció i co-
municació del poble els propers anys.  
Estrenem logo i eslògan, “Torrefarrera, In-
versió de futur”, resultat d’un estudi en el que 
hi han participat tant experts com la pròpia 
ciutadania mitjançant les entitats locals, a qui 
aquest estiu vam convocar en una reunió de 
grup per tal de conèixer la imatge que tenen 

ara del poble i quina Torrefarrera volen per 
treballar conjuntament en una mateixa direc-
ció.
La imatge ha estat creada per l’empresa AXON, 
formada per diversos veïns del poble, i dirigida 
per Àlex Monné. L’equip de Govern té dos ob-
jectius: potenciar el polígon industrial atraient 
noves empreses i consolidant les ja presents, i 
atreure nous residents i implicar els que ja hi 
ha en la vida del municipi. 

Torrefarrera, 
“Inversió 
de futur”
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En aquest segon butlletí, que ha trigat a sortir, ja podem fer un balanç del 
primer any del govern de CiU. Ha estat un any molt difícil, com la situació 
que patim avui famílies, empreses i administracions. Però l’esforç i la il·lusió 
dels regidors que m’acompanyen empenyen el poble cap al canvi necessari.
Ha sigut un any difícil, ja que els ingressos han anat disminuint (vam con-
gelar els tributs) i les despeses costa reduir-les (per exemple, l’augment 
de l’IVA). Tot i això, s’ha obtingut un estalvi que permet fer front a la 
baixada d’ingressos, gràcies a la modi� cació dels contractes de neteja 
(d’equipaments i viària), serveis d’urbanisme i en la gestió del complex 
esportiu, a més d’una política de compres que busca sempre diversos 
pressupostos. Aquest esforç permet congelar les taxes de la Llar d’Infants 
i l’Escola de Música, a diferència de la majoria de municipis del nostre en-
torn. Ens sentim orgullosos de poder ajudar a les famílies a mantenir els 
serveis i els preus. I no només això, sinó que es podrà fer una boni� cació en 
l’IBI a les famílies nombroses. 
A nivell social, l’Equip de Govern estem molt contents i agraïts de la partici-
pació de la gent del poble. En esports, festes o cultura, les entitats i els seus 
responsables fan una gran feina que ajuda molt a l’Ajuntament. La Festa 
Major ha estat una gran demostració d’aquesta participació. 
El projecte esportiu ja comença a tenir forma: la nova pista de pàdel, la 
reobertura del gimnàs, de la sala de � tness, i moltes més activitats per pro-
moure l’esport i la salut i donar opcions al nostre jovent. Segurament també 
es construirà un rocòdrom al pavelló. A més, s’ha obert la pista de l’Institut 

a tothom i hem habilitat un camp de futbol 7 a la Rambla Sant Jordi. 
En breu començaran les obres de la Gran Via i el carrer Les Eres, decisió del 
nou govern, i s’ha fet un gran esforç en la millora de la mobilitat (aparca-
ments, guals, acabament de voreres, passos de vianants, rampes, itineraris 
amb pilons,...). És molt, però us demanem suport utilitzant menys el cotxe 
en aquest poble tan pla i accessible que tenim. Millorar Torrefarrera és cosa 
de tots i totes.
En l’àmbit infantil, a més de la Llar d’Infants, hem augmentat les activitats 
per a la canalla i ara s’acaba la remodelació de la plaça del Poble Sec, pen-
sada per a la infància.
Amb el Jovent, cada vegada hi ha més activitats. Concerts, festes. Però que-
da molt i ho sabem.  Continuarem treballant per la nostra joventut.
Per a la gent gran, ampliarem la Llar de Jubilats i s’ha instal·lat un equipa-
ment de gimnàstica a la plaça de l’Amistat.
Ara que la gestió municipal no és una obsessió, les polítiques de promo-
ció tindran molta més importància. S’ha redactat un pla estratègic que ens 
ajudarà a trobar les millors opcions per a promoure el poble. Per això hem 
signat l’acord amb el Força Lleida Bàsquet, i farem moltes més coses per 
a crear ocupació, atreure noves empreses i ajudar a les que ja tenim. Hem 
d’innovar, perquè com va dir Einstein, “si volem resultats diferents, hem 
de fer coses diferents“. Caldrà que ens hi esforcem molts, però com diu 
l’escultura que hi ha a l’entrada del polígon, “Entre tots ho aconseguirem”. 
Som-hi doncs.

Benvolguts/des veïns/es,
editorial

Grup municipal de Torrefarrera
Que un butlletí d’informació municipal (el 
núm. 1 de Desembre 2011) posi com a gran 
titular “L’AJUNTAMENT NO S’ATURA. 
CONTINUEM TREBALLANT PER 
TORREFARRERA” s’ha de prendre com 
un reconeixement èxplicit a la tasca de 
l’anterior equip de Govern. Continuar, és 
prosseguir allò que s’anava fent. Llàstima 
que en els moments que tocava aquest 
reconeixement no és sàpigues fer. Tot el 
contrari, ens falta la cultura d’acceptar les 
coses ben fetes. El que també es curiós 
és que s’anuncien unes obres de  millora 
urbanística com les del Carrer Gran Via i 
les de la Plaça del Poble Sec; el que no es 
diu és que els diners ja estaven demanats i 
concedits a l’anterior legislatura. És a dir, a 
l’actual equip de Govern no li costarà ni un 
euro. Només canviar el nom del projecte. 
El mateix ha passat amb el complex lúdic 

esportiu situat a la Plaça L’Amistat. En 
aquest moment l’Ajuntament s’està apro-
� tant, i ens sembla molt bé, l’empenta de 
l’anterior Consistori, podríem dir amb un 
to distés, que poden viure una mica de les 
rendes. 
La situació econòmica ens ha agafat bé: 
estan fetes les grans obres d’equipament 
(CEIP La Creu; el Institut; la Llar d’Infants 
amb capacitat su� cient; l’Escola de Músi-
ca, el magatzem municipal i quasi la totali-
tat dels carrers fets, entre altres) ara només 
fa falta una bona gestió i anar seguint, fent 
aquelles obres de manteniment i millora, 
com per exemple els nous aparcaments, la 
neteja de patis interiors, la senyalització de 
carrers i camins... 
Ara és l’hora de que les polítiques socials 
tinguin en compte que hi han famílies que 
no ho passen bé. L’atur augmenta. Els 

ajuts per les Llars d’Infants, per l’Escola 
de Musica, pels menjadors escolars, per 
l’ensenyament, per la cultura entre d’altres 
s’han vist reduïts. 
Serà el moment de veure la cara més social 
d’un Ajuntament que és manifesta, que té 
diners, que és capaç d’utilitzar 20.000 Eu-
ros en subvencions per a equips esportius 
que res tenen a veure amb el nostre poble, 
12.000 euros en pistes de Pàdel que no 
són necessàries en aquests moments, o en 
augmentar-se el sou un 39 %, i en canvi, no 
té diners per a REBAIXAR la Contribució 
Urbana o la resta de taxes que incideixen 
d’una manera més directa al ciutadà. No 
n’hi ha prou en dir que “congelem impos-
tos”; s’han de rebaixar impostos i taxes, 
eliminant tot allò que no cal. Ens teniu a la 
vostra disposició.

Jordi Latorre
Alcalde de 

Torrefarreraditorial
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Més de 350 persones van dinar i sopar, dissabte 12 de maig, a la 
carpa que es va habilitar al pàrquing de les piscines, amb motiu 
de la festa de les Cassoles. L’Ajuntament va recuperar el Dia de 
les Cassoles després de 5 anys sense organitzar-se. 
L’equip de govern ha apostat per un format de dinar de ger-
manor més participatiu i obert, ja que � ns ara només podien 

inscriure’s colles, però enguany es va animar a tothom a inscriu-
re-s’hi per facilitar que vinguin també els veïns que fa poc temps 
que viuen al poble. Així, a la carpa del pàrquing de les piscines 
es van preparar prop de 400 menús. L’èxit de participació fa que 
l’Ajuntament prevegi un augment de participants per a l’any 
vinent.

L’Associació de Puntaires la Filigrana junta-
ment amb la Regidoria de Cultura van orga-
nitzar el 19 de febrer una trobada de puntai-
res amb més de 360 participants vinguts de 
tot Catalunya i de la Franja. En aquest cas cal 
destacar la bona feina realitzada per les dones 
de l’associació de puntaires que van treballar 
molt dur per organitzar aquesta trobada.

Més de 800 persones 
celebren el Carnestoltes
Quatre carrosses es van incorpo-
rar al Carnestoltes celebrat el 25 
de febrer pels carrers de Torre-
farrera i van animar als assistents 
juntament amb la xaranga.

El Concurs d’ocellaires 
aplega més de 
200 participants
Per sisè any consecutiu la Socie-
tat Ocellaire El Verdum de To-

rrefarrera, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, va organit-
zar el 25 de març el Concurs 
d’Ocellaires, a la Sala Social de 
l’Ajuntament, amb la participa-
ció de més de 200 ocellaires de 
tota la província.

Rècord de 140 parelles
al 1r Campionat de 
Botifarra de la localitat
El primer Campionat de Bo-
tifarra a Torrefarrera, que va 
tenir lloc el 2 de juny, va batre 
el rècord comarcal de parelles 
inscrites, 140 que es van reunir 
a la sala social de l’Ajuntament. 
Un cop � nalitzat el campionat i 

repartits tots els regals, els assis-
tents van compartir una “cassola 
de tros” per a 300 persones.

Reconeixement a 
Mossèn Joan Ramon 
Ezquerra i al mestre 
Josep Maria Fernández
El passat 14 de setembre va ser 
el darrer dia de mossèn Joan Ra-
mon Ezquerra a Torrefarrera. 
Han estat només tres anys a la lo-
calitat però la seva tasca ha estat 
decisiva en aspectes com la unió 
i la concòrdia dels torrefarrerins.
Torrefarrera també va retre ho-
menatge a una � gura important 
per al poble, Josep Ma. Fernán-

dez, mestre i director de l’escola, 
que després de 27 anys dedicat a 
l’ensenyament, es va jubilar el 
passat juny.

Torrefarrera balla al 
ritme de La Pegatina i 
Obrint Pas
Més de 2.000 persones es van 
congregar al Pavelló Municipal 
per escoltar les caçons de La 
Pegatina, Obrint Pas i el grup 
lleidatà La Cosa Nostra. El con-
cert, organitzat per l’associació 
de joves Lo Jovent de Torrefa-
rrera amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, va estar un èxit de 
públic.

L’Ajuntament, en col·laboració amb Josep 
Maria Banlles, va organitzar el passat 24 
de març, una caminada popular de 10 km, 
des de Torrefarrera a Malpartit, en la que 
van participar més de 200 persones. Un 
cop allà l’Ajuntament va oferir una llonga-
nissada per als participants. 

Aquesta activitat pretén recordar el tra-
jecte que feien en el passat els joves torre-
farrerins per anar a fer festa, i s’emmarca 
en els actes que l’Ajuntament va organit-
zar per recolzar la campanya solidària 
d’Unicef contra la desnutrició infantil, 
Gotes per al Níger.

Torrefarrera recupera la 
tradicional festa de les 
Cassoles, més oberta i 
participativa

Més de 200 persones, a la caminada popular a Malpartit 
contra la desnutrició infantil al Níger

Més de mil persones 
a la primera Trobada 
de Puntaires de la 
temporada

fent poble

breus
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Èxit de participació a la 
25a Setmana Cultural 
de Torrefarrera  

Torrefarrera acull el concert 
De Gresca amb l’orquestra

Festa Major massiva i 
per a tots els públics 

La 25a Setmana Cultural de Torrefarrera va organitzar durant 
vuit dies una trentena d’activitats relacionades amb la literatu-
ra, el teatre, les arts plàstiques, l’esport i la música. La regido-
ra de Cultura de l’Ajuntament, Carme López, va destacar que 
“des del consistori estem molt satisfets per l’alta participació a 
totes les activitats de la Setmana Cultural i molt especialment 
a la representació de El Cabaret, que va suposar un èxit de pú-
blic”.
La setmana va començar amb un homenatge a la gent gran del 
municipi que va comptar amb una missa amb la Coral Clavelli-
na i una menció especial als matrimonis que enguany celebren 
les seves noces d’or. També es va fer un recorregut pel poble 
amb cotxes antics. La festa va acabar al pavelló municipal amb 
un dinar popular elaborat per cuiners del municipi i presidit 
per l’alcalde, Jordi Latorre, i el president del Consell Comarcal 
del Segrià, Pau Cabré. 

L’Escola de Música de Torrefarrera i l’Escola de Música de l’Orfeó Lleidatà van orga-
nitzar el 25 de març el concert de cloenda del taller d’agrupacions musicals De Gresca 
amb l’orquestra. Prop de 200 persones es van aplegar a la Sala Social de l’Ajuntament de 
Torrefarrera per veure el concert que els setanta nens i joves havien preparat durant el 
taller del cap de setmana organitzat a la Casa Colònies Miravall de Juneda.

Entre el 6 i el 9 de setembre, Torrefarrera va celebrar una Festa Major 
gran. Una Festa Major, que tot i que ha vist reduït el seu pressupost, 
no ha minvat en actes per tots els públics. Enguany s’ha fet una bona 
programació d’activitats variades a les tardes, per tal que des del més 
gran al més xic hi pugui participar.
La programació ha fet èmfasi en les activitats adreçades a les famí-
lies, i a més, també s’ha volgut fer especial atenció a la gent jove i la 
gent gran amb actes populars, com el cafè concert i els balls.

La regidoria de Cultura va organitzar una sèrie d’actes amb motiu de la Diada. Durant tot el matí, els jubilats van repartir roses 
als socis de la Llar de Jubilats. A la tarda, l’escriptor Toni Ibáñez va acompanyar les dones de l’Amistat per repartir � ors i detalls 
a les Associades. També es va inaugurar l’exposició de pintures de Pere Serret i, � nalment, els Gegants i Grallers de Torrefarrera 
van fer un recorregut pels carrers del municipi.

Diada de Sant Jordi
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L’Ajuntament amplia la Llar de Jubilats

Parc infantil i juvenil de Setmana Santa 
al pavelló poliesportiu 

Aquesta tardor, l’Ajuntament començarà 
a ampliar la llar de jubilats complint la 
reivindicació de l’Associació de Jubilats, 
que demanaven tenir la seva seu al centre 
històric del municipi, punt neuràlgic i de 
trobada dels torrefarrerins. Per això, s’ha 
comprat el solar situat a costat de l’edi� ci 
del consistori.
Segons el Sr. Ramon Albana, president 
de l’Associació de Jubilats, “l’actual es-
pai que ocupem ha quedat petit i anti-
quat, per això estem molt contents que 
l’ajuntament hagi decidit fer aquesta 

ampliació i sobretot que sigui aquí, al 
centre històric, un lloc que ens agrada 
a tots”.
Amb aquesta ampliació, la llar donarà 
cabuda als socis que s’hi apleguen per 
assistir a xerrades o veure partits de 
futbol, ja que el local actual es queda-
va petit en aquestes ocasions. El solar 
comprat té una superfície de 70 metres 
quadrats que, juntament amb l’actual 
local i l’altell que s’ampliarà, permetran 
ampliar la llar de jubilats a 200 metres 
quadrats. 

Per Setmana Santa, 
l’Ajuntament va llogar 
el pavelló poliesportiu a 
un grup de � raires per 
tal de muntar un parc in-
fantil i que els nens i ne-
nes poguessin gaudir de 
pistes de karts, llits elàs-
tics, in� ables, videojocs 
amb pantalla gegant, 
ludoteca, balanzbikes i 
tallers de manualitats, 
entre altres activitats per 
facilitar a la infància i la 
joventut local opcions 
de lleure.

La Llar d’Infants Ralet Ralet de Torrefarrera ha ofert en-
guany un servei especial als seus usuaris durant Setmana 
Santa i el mes d’agost. Per Setmana Santa, la regidoria 
d’Educació va organitzar un casal per als 12 nens i nenes 
que ho van demanar, amb l’acollida matinal i donant el 
menjar a tots els infants que portaven carmanyola. 
Així mateix, aquest agost, gairebé 60 nens i nenes van 
utilitzar el mateix servei, en funció de les necessitats 
dels pares. Al casal d’estiu es podia assistir durant tot el 
mes o per setmanes durant el matí i amb el mateix servei 
de menjador que el casal de Setmana Santa. Aquests ca-
sals s’han dut a terme amb les mateixes educadores que 
treballen a la Llar d’Infants durant tot el curs; i demostra 
el compromís i l’esforç de l’Ajuntament amb la infància i 
les famílies. L’Ajuntament s’adapta a les necessitats dels 
veïns i veïnes i facilita que les famílies que tenen obli-
gacions laborals tinguin garantida la cura dels seus � lls.

La Llar d’Infants 
amplia el seu 
servei 
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Torrefarrera acull el Cam-
pionat de Catalunya de 
Rítmica Escolar
El passat diumenge 29 d’abril, més 
de 1.800 persones van omplir de 
gom a gom el pavelló municipal per 
veure la primera fase de Conjunts 
de Rítmica del Campionat de Cata-
lunya en Edat Escolar, en la que van 
participar 550 gimnastes entre 6 i 12 
anys d’arreu del país. Van competir 
clubs de totes les demarcacions ca-
talanes i el Club Patrícia de Lleida, 
integrat per moltes gimnastes torre-
farrerines, que va obtenir diverses 
medalles. 

Segona posició per a 
l’equip torrefarrerí La Ca-
fetera a la Panda Raid del 
Marroc 

L’equip torrefarrerí, pilotat per Joan 
Ramon Pifarré i assistit en la nave-
gació per Jordi Garcia, va acabar la 
Panda Raid en una brillantíssima 
segona posició, remuntant 25 posi-
cions des de l’inici. El SEAT Panda 
4x4 de Pifarré i Garcia va arribar a 
l’etapa � nal en segona posició i amb 
esperances de victòria, però � nal-
ment no va poder ser i van quedar 
segons.
La Panda Raid és un itinerari de 8 
dies, dividit en etapes diàries sobre 
la geogra� a del Marroc, sobre dife-
rents paisatges i terrenys que posen 
a prova la resistència de partici-
pants i vehicles, tots SEAT Panda. 
Com a diferència, destacar que els 
participants van fer donació de 20 
kg de material escolar, donat per 
l’Ajuntament de Torrefarrera.

breusbreusEl complex esportiu arrenca 
amb força

Més de 650 corredors a la 
1a Cursa Popular 
Vila de Torrefarrera

Amb l’obertura de les piscines aquest estiu, 
va començar el seu camí el complex espor-
tiu, que obre una nova etapa en l’esport lo-
cal. El complex està gestionat per l’empresa 
Grup Centpeus, una nova concessionària 
que se n’encarregarà durant els propers 4 
anys, d’explotar tots els serveis i assumir el 
risc econòmic de la seva gestió. 
Els costos de gestionar-ho separadament i de coordinació eren molt alts per a l’Ajuntament, 
i una part molt important dels bene� cis no es quedaven a l’Ajuntament. Aquest nou sistema 
de gestió alliberarà uns importants recursos econòmics, que es volen dedicar a millorar els 
equipaments esportius i a la promoció de l’esport.
El complex consta del poliesportiu cobert, el camp de futbol, un gimnàs que obrirà aques-
ta temporada, les piscines, dues pistes de tennis i una nova pista de pàdel, � nançada entre 
l’Ajuntament i l’empresa gestora. A més, l’Ajuntament preveu crear un rocòdrom dins el pa-
velló. 
A les piscines, s’han fet unes millores en el paviment que han suposat al consistori una inversió 
de 10.000 euros, consistents en l’arranjament del paviment interior de la piscina petita, que 
es trobava en mal estat, i el recobriment de tot el paviment exterior de les piscines amb una 
pintura antilliscant per garantir la seguretat.

Més de 650 persones, entre adults i infants 
van competir, el dia 1 de maig, en la 1a Cursa 
Popular Vila de Torrefarrera organitzada pel 
club esportiu Rural Runners amb el suport de 
l’Ajuntament de Torrefarrera. 
En la categoria d’adults, els participants van 
recórrer 10 quilòmetres i els guanyadors van 
ser Jaume Farré, del Salta Rocks de Sanaüja i 

Àngela Castelló, de l’Ekke. 
Pel que fa a les curses infantils, que van tenir 
lloc davant del pavelló poliesportiu, en total 
es van fer 14 curses organitzades per edats. 
Aquesta nova iniciativa té l’objectiu de 
promocionar l’esport i l’activitat física a 
la localitat, i potenciar els hàbits de vida 
saludables.
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Torrefarrera patrocina 
el club Força Lleida
L’Ajuntament de Torrefarrera ha signat un acord de col·laboració amb 
el nou club de bàsquet Força Lleida, que jugarà la Lliga LEB Or, la se-
gona divisió estatal. Aquest acord permetrà la difusió del nostre poble 
com a segon patrocinador del Club en les diferents opcions (samarreta, 
xandall, sala de premsa, tanques publicitàries, etc.), mitjançant les cam-
panyes que consideri l’Ajuntament.
A nivell esportiu, permetrà augmentar la difusió del bàsquet a Torrefa-
rrera, ja que es faran concentracions, entrenaments, amistosos i promo-
ció del bàsquet a nivell infantil. El Força Lleida col·laborarà amb el C. B. 
Torrefarrera, club local que treballa especialment el bàsquet de base. A 
més, l’equip júnior del Força Lleida, que juga a Divisió d’Honor, jugarà 
els seus partits com a local al pavelló municipal.
A canvi, l’acord preveu la cessió d’un despatx al pavelló poliesportiu, on 
el Força Lleida tindrà la seva seu social, i una subvenció de 20.000€ per a 
la temporada 2012-2013. A nivell social, el Força Lleida cedirà entrades 
per als partits locals, que l’Ajuntament posarà a disposició dels veïns en 
diferents promocions.

Amb l’habilitació d’una pista de futbol sala en un solar a la Ram-
bla Sant Jordi, l’Ajuntament apro� ta el tercer solar privat per a l’ús 
públic, dins la campanya Solars Actius que pretén, d’una banda, 
aportar solucions a les necessitats dels nostres veïns apro� tant tem-
poralment solars buits; i de l’altra, millorar l’espai públic canviant 
l’aspecte d’aquests solars.

Cal agrair als propietaris dels solars aquesta cessió, que es pacta en 
cada cas i no suposa cap ingrés per als propietaris. 
Des de l’Ajuntament s’ofereix a altres propietaris, que tinguin solars 
buits i que puguin estar interessats en aquesta cessió, l’estudi de les 
possibilitats de fer-ho. 

L’Ajuntament 
escolta les 
propostes del 
jovent per al 
Pla Local de 
Joventut
Amb l’objectiu de redactar el Pla Local de Joven-
tut, l’Ajuntament va organitzar tres reunions amb 
la participació de 50 nois i noies de la població per 
tal de conèixer de primera mà les seves inquietuds, 
necessitats i preferències. Aquest Pla pretenia sa-
ber què esperen els nostres joves, i era alhora una 
gran oportunitat pel jovent de fer saber què els in-
teressa, què els motiva, què necessiten, què espe-
ren de l’Ajuntament. 
De les tres trobades van sortir diverses peticions, 
com ara la construcció d’una biblioteca, un casal 
pel jovent o més activitats lúdiques. Com a anècdo-
ta, la trobada amb els nois i noies de 14 a 17 anys va 
començar amb una presentació d’un grup de joves 
que demanaven la construcció d’un Bike Parc. 
L’alcalde i regidor de joventut va destacar que els 
nostres joves tenen expectatives, tenen inquietuds 
i il·lusions. I des de l’Ajuntament hem de recolzar-
los perquè són el futur de Torrefarrera.
Les primeres actuacions d’aquest Pla ja s’han exe-
cutat, amb la construcció d’una pista de pàdel i una 
de futbol sala.

Solars Actius, millorant el poble amb l’ajuda 
dels propietaris
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Des del passat juny, el servei de neteja viària 
ha estat adjudicat a l’empresa Serveis LIC, 
que va presentar l’oferta econòmicament 
més avantatjosa. 
Cal destacar que el nou servei escombra el 
poble cada dia, enlloc de fer-ho un cop per 
setmana com l’anterior. La zona comercial, 
la que més s’embruta, s’escombra a diari; la 

resta del nucli urbà, un mínim de dos cops 
per setmana. 
Les urbanitzacions i Malpartit (que es feien 
un cop al mes), ara es fan cada quinze dies, 
igual que el polígon industrial. Finalment, 
cada diumenge es neteja la zona on es fa el 
mercat.
Sis persones componen l’equip de neteja, 

quatre de Torrefarrera (una en neteja viària i 
quatre més per netejar el mercat), contracta-
des a través de la borsa de treball municipal. 
Volem incidir, però, que tant important com 
netejar és no embrutar, i demanem que es 
tingui cura en no utilitzar els carrers i places 
com a papereres, ja que embruta l’espai pú-
blic i encareix el cost de la neteja.

L’Ajuntament, conscient del mal estat del ferm a la part antiga del polígon industrial, que suposava un perill per la circulació, ha dut a terme 
les obres de reasfaltat i reparació puntual de l’accés a aquesta àrea des de la rotonda i alguns dels carrers adjacents. 
S’ha tractat d’una actuació d’urgència que els empresaris del municipi celebren perquè s’agilitza l’accés al polígon i es garanteix la seguretat 
vial de la zona. A més, també s’ha millorat la senyalització vial que facilitarà l’aparcament de camions que, � ns ara, causava molèsties als veïns. 
Amb les millores que s’han dut a terme a la zona, la circulació, tant de vianants com de vehicles, s’ha vist afavorida.

Aquest estiu, els veïns de Torrefarrera hem pogut gaudir de 
les noves terrasses exteriors que han instal·lat els establiments 
d’hostaleria, acollint-se a la recent ordenança que permet al sec-
tor l’ús de carrers, voreres i places per instal·lar-hi espais d’oci per 
als clients. L’objectiu de l’Ajuntament era, per una banda, millorar 
l’espai públic i crear nous espais d’oci de qualitat, i, per una altra, 
promoure l’activitat de bars i restaurants del municipi.
La iniciativa va néixer arran del notable creixement del poble i dels 
establiments d’hostaleria, especialment bars, que, juntament amb 
la normativa antitabac, ha propiciat l’augment de l’ús del domini 
públic. Això és un bon senyal de la convivència dels nostres veïns, 
que creiem que s’ha de potenciar.

Serveis LIC, nova empresa de neteja viària

Millores en l’asfalt del 
polígon industrial 

Els bars i restaurants de Torrefarrera s’acullen 
a l’ordenança de terrasses exteriors

Millores en la mobilitat a 
diversos carrers
La regidoria de Governació ha senyalitzat 
nous passos de vianants a la zona central 
del poble amb l’objectiu de facilitar el des-
plaçament de vianants en aquesta zona. 
L’Ajuntament també ha portat a terme 
d’altres millores com rampes, senyalització 
de vores i la millora dels accessos als domici-
lis. També s’han instal·lat diversos passos de 
vianants elevats per reduir la velocitat dels 
vehicles i garantir la seguretat dels vianants.

Reformada la Plaça del Poble Sec
A la plaça del Poble Sec s’ha canviat el ferm 
de formigó per sauló per facilitar que la ca-
nalla hi pugui jugar i s’han tret les protec-
cions de totxo que tenien els arbres, que 
suposaven un perill per als petits. 
Al mateix temps, s’ha canviat el ferm de la 
zona de gronxadors, ara de cautxú, i se n’ha 
afegit un. Tanmateix, s’han pogut conservar 
fanals i bancs que estaven en bon estat. Fi-
nalment, s’han habilitat nous accessos amb 
rampa, que permeten l’accessibilitat i, alho-
ra, eviten que la canalla s’escapi fàcilment i 
s’ha construït un pas de vianants elevat per 
accedir al carrer Segrià.
Esperem que aquesta plaça torni a ser un 

punt de trobada de la gent del poble, i que la 
canalla hi pugui jugar amb seguretat.

Tràmits Electrònics, 
l’Ajuntament des de casa
L’Ajuntament ha renovat i ampliat el servei 
de Tràmits Electrònics, una plataforma que 
permet fer tràmits a través de www.torre-
farrera.cat i que està pensada per facilitar i 
millorar l’atenció al ciutadà.
Des del juny aquest web ofereix informació 
sobre 62 tràmits municipals, dels quals més 
de la meitat es poden realitzar via Internet 
de manera senzilla, alguns amb certi� cat di-
gital. A més, incorpora un cercador avançat 
per poder buscar qualsevol tràmit efectuat.
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